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Summary 
 
There are many non-profit associations, whose activity differs considerably. Since there is no 

applicable law for these associations, the adjudication process implies legal uncertainty in 

many cases. Therefore, the courts have seperated and categorized the non-profit associations. 

The sports associations and organizations for recreational activities have been considered 

equal, and the sport associations have been seperated from the unions and branch 

organizations. The question is if the development of society has made this categorization 

inappropriate. Sigeman has challenged the categorization and stresses the similarities between 

sports associations, unions and bransch organizations, which have not been emphasized in the 

doctine before. In my opinion it is relevant to develop Sigeman’s approach, especially since 

he himself has failed to provide proof for his thesis. I also believe that it is impossible to 

completely equalize sports associations with unions and bransch organizations, since they 

vary significantly in some areas. Instead it is suitable to see the jurisdiction regardning unions 

as an example for the sports associations.  

Sammanfattning 

Det finns väldigt många ideella föreningar vars verksamheter skiljer sig åt markant. Eftersom 

det inte finns någon speciallag rörande dessa, är rättstillämpningen rörande många frågor 

väldig rättsosäker. Som en naturlig följd härav, har domstolarna åtskiljt och kategoriserat de 

ideella föreningarna. Vid denna uppdelning har idrottsföreningar jämställts med 

sällskapsföreningar och åtskiljts från fackliga organisationer. Frågan är om 

samhällsutvecklingen har gjort att denna kategorisering inte längre kan anses tjänlig. Sigeman 

har ifrågasatt uppdelningen och poängterar likheterna mellan idrottsföreningar och fackliga 

organisationer, vilket inte har uppmärksammats av någon annan i doktrinen. Enligt min åsikt 

finns det anledning att utveckla Sigemans inställning, synnerligen eftersom han själv i princip 

inte har angett några grunder för sin uppfattning. Det är omöjligt att till fullo likställa dessa i 

många avseenden relativt olika typer av ideella föreningar. Istället är det legitimt att se de 

fackliga organisationerna som en utgångspunkt när idrottsföreningarna är föremål för 

rättstillämpningen. 
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1. Inledning 

Då en medlem blir utesluten ur en ideell förening, råder stor rättsosäkerhet. Kan den uteslutne 

medlemmen på rättslig väg göra någonting åt beslutets materiella innehåll, eller står denne 

maktlös i förhållande till föreningens beslutsfattande organ?  

Det finns följaktligen en intressekonflikt mellan betydelsen för den enskilde medlemmen utav 

ett rättsskyddsbehov, dels föreningens intresse utav frihet och självstyre.  

Det saknas lagstiftning som löser problemet och därjämte är rättspraxis relativt återhållsam.  

I praktiken är svaret på frågan beroende av vilken sorts ideell förening medlemmen har varit 

med i. Förevarande uppsats kommer att behandla uteslutning ur följande ideella föreningar: 

idrottsföreningar samt fackliga organisationer.  

Om det finns ett ekonomiskt intresse, som att uppbära lön, hos en medlem i en facklig 

organisation, har medlemmen rätt till domstolsprövning av uteslutningsbeslutet. Så har läget 

varit flera decennier år tillbaka. 

Första fallet rörande idrottsföreningar som HD befattade sig med var först år 1990. Då inget 

ekonomiskt intresse påfanns, ansåg domstolen inte sig vara behörig att pröva 

uteslutningsbeslutet.1 

En underfråga som är relevant att undersöka i sammanhanget är huruvida det är påkallat a tt 

beakta andra intressen än de ekonomiska vid överprövningsproblematiken.  

Rättspraxis har hittills velat behandla idrottsföreningar och sällskapsföreningar som relativt 

lika fall och har skiljt dessa från fackliga organisationer. 2 Även majoriteten i doktrinen har 

varit för uppfattningen att idrottsföreningar och fackliga organisationer inte ska lyda under 

samma regler. Tvärtom vill jag bygga vidare på Sigemans inställning, vilken går ut på att 

dessa två typer av ideella föreningar bör behandlas lika.  

Sigeman yttrade, redan år 1978, att det har skett en kulturell och social utveckling på 

idrottsföreningarnas område, varför det inte är lämpligt att se idrottsföreningarnas verksamhet 

på ett sätt som gjorts förr. Att utöva idrott hade blivit en viktig del i åtskilliga människors liv. 

Han tillade även att det kan gälla ett betydelsefullt självförverkligande att utöva idrott på 

elitnivå. Mot bakgrunden att det finns betydande medlemsintressen i en idrottsförening, bör 

föreningarna jämställas med fackföreningar, istället för med sällskapsförening.3 

Sigeman har dock inte utvecklat sitt resonemang.  

                                                 
1
 NJA 1990 s. 687. 

2
 Jägerskiöld, 1959, s. 160. 

3
 Sigeman, 1987, s. 394. 
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Enligt min uppfattning finns vissa skillnader mellan dessa typer av ideella föreningar och vill 

därför inte jämställa dom fullständigt. Istället är jag för den åsikt att det går att göra analogier 

från fackliga organisationer, när idrottsföreningar behandlas. Medlemskapet i en 

idrottsförening har på senare tid fått en betydligt starkare mening för medlemmarna. Vikten 

av att träna för att uppnå ett gott välmående har uppmärksammats medialt och många ser 

förmodligen inte bara idrott som en fritidssyssla tillika det man sysslar med i en 

sällskapsförening. 

Prejudikaten, som rör ideella föreningar, speglar hur samhället såg ut vid bedömningen. 

Avgörandena är alltså tidsbestämda vilket innebär att prejudikatsvärdet minskar om det skett 

några samhällsförändringar.4 Jag ställer mig osäker i förhållande till om rättsfallet angående 

idrottsföreningar fortfarande bör vara prejudicerande.  

Enligt mitt betraktelsesätt är rättslägets osäkerhet, i kombination med avsaknaden av en 

utveckling av Sigemans resonemang, som gör detta spörsmål intressant. Dessutom finns det 

en betydelse av att detta spörsmål blir behandlat, då det inte tidigare finns någonting författat 

på området och rättsosäkerheten således blir ännu mer påtaglig.  

Således kommer denna uppsats ägnas åt en undersökning rörande ifall det är lämpligt att göra 

en analogi för idrottsföreningar till det fall som är gällande för fackliga organisationer.  

 

1.2 Syfte 

Ändamålet med denna framställning är att klargöra rättsläget på det relevanta området, väga 

argument för och mot en domstolsprövning av uteslutningsbeslut i idrottsföreningar och 

fackliga organisationer, för att slutligen analysera huruvida det är lämpligt att behandla 

idrottsföreningar på samma sätt som fackliga organisationer.  

 

1.3 Frågeställningar 

 Är det lämpligt att, vid uteslutning av medlemmar ur idrottsföreningar, göra en analogi 

till motsvarande situation i en facklig organisation? 

 Finns det andra aspekter än de ekonomiska som borde inverka på frågan om 

domstolarna ska vara behöriga att pröva ett uteslutningsbesluts korrekthet ur ett 

materiellt synsätt?  

 

                                                 
4
 Lindquist, 1998, s. 66.  
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1.4 Avgränsning 

Jag har valt att fokusera på överprövning i domstol på materiell grund och kommer inte att 

behandla problematiken kring domstolsprövning vid formell grund. Vid en prövning på 

formell grund beaktas inte uteslutningsbeslutets materiella innehåll, utan istället om det är rätt 

organ som har fattat beslutet och liknande.5 En materiell prövning kan exempelvis ta sikte på 

om den uteslutne medlemmen faktiskt har gjort sig skyldig till en uteslutningsgrund som 

eventuellt kan finnas upptagen i föreningens stadgar. 6 

Hur själva sakprövningen tar sig uttryck finns det inte något utrymme för i denna 

framställning.  

Genomgående i framställningen kommer vara att fokus ligger på idrottsföreningarna och att 

de fackliga organisationerna används som en utgångspunkt för en kritisk jämförelse. Detta 

blir speciellt framträdande i det analytiska avsnittet.  

Frågan kommer över huvud inte behandlas i förhållande till den grundlagsstadgade, och i 

Europakonventionen upptagna, föreningsfriheten7. Detta eftersom spörsmålet inte är relevant 

för syftet med uppsatsen, då en jämförelse mellan idrottsföreningar och fackliga 

organisationer kan göras oberoende av huruvida en otillåten inskränkning av grundlagen är 

för handen eller inte.  

Alla frågor som rör angränsningen till andra associationsformer än den ideella föreningen 

kommer inte tas upp.   

I fallet som rör idrottsföreningar, kommer jag att diskutera hovrättslagmannen Cosmos 

skiljaktiga mening, trots att hans uttalanden inte är prejudicerande. Detta gör jag eftersom han 

uttrycker vissa åsikter som ingen annan redogjort för. Vidare kommer inte alla Cosmos åsikter 

redogöras för, utan de som tas upp är de som är relevanta för syftet med uppsatsen. 

Möjligheten för en utesluten medlem att nyttja ett överklagningsorgan inom rättsordningen 

som gäller för idrott är något som inte har blivit föremål för denna uppsats.  

 

1.5 Metod och teori 

För att bäst belysa intressekonflikten mellan den enskilde medlemmens intresse utav ett 

rättsskydd och föreningens intresse utav att inte få sin autonomi inskränkt, har förevarande 

                                                 
5
 Hemström, 1972, s. 89. 

6
 Hemström, 1972, s. 91.  

7
 RF 2 kap. 1 §.  
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uppsats utformats genom en rättsdogmatisk metod, för att undersöka hur dagens rätts läge ser 

ut. Sedan har ett kritiskt perspektiv anlagts, för att kunna analysera de lege ferenda utifrån 

utredningen om gällande rätt. Det kritiska perspektivet tar utgångspunkt i vad det finns för 

brister i hur rättsläget ser ut. I stor utsträckning visar det kritiska perspektivet på en alternativ 

syn av hur rätten ter sig idag. 

1.6 Forskningsläge 

Trots avsaknaden av tillämplig lag, finns det inte så mycket relevant författat för uppsatsens 

ändamål. Hemström får anses ledande i frågan om uteslutning av idee lla föreningar och andra 

forskare återger i stor utsträckning hans åsikter. Detta leder till att det är väldigt återhållsamt 

med konkurrerande åsikter. Dessutom är det sparsamt med spekulationer kring de lege 

ferenda. Det är endast Sigeman som har ansett att idrottsföreningar och fackliga 

organisationer kan lyda under samma regler. Då varken han, eller någon annan, har utvecklat 

denna tes får den för uppsatsen aktuell frågeställning anses vara obehandlad hittills. Mitt 

förhållningssätt till detta blir att försöka hitta gemensamma nämnare, samt olikheter, mellan 

idrottsföreningar och fackliga organisationer, för att sedan kunna avgöra huruvida Sigemans 

åsikt är något som bör utvecklas.  

 

1.7 Material 

Jag är medveten om att viss litteratur är flera decennier gammal. Dock har endast sådant 

material använts, som behandlar rättsläget så som det fortfarande ser ut idag. I största möjliga 

mål har avstånd tagits från material som behandlar ideella föreningar generellt, för att istället 

kunna fokusera på det som finns avfattat kring just idrottsföreningar och fackliga 

organisationer.  

 

1.8 Disposition 

I andra kapitlet kommer det ges en grundläggande förståelse för vad en ideell förening är. 

Därefter, i tredje kapitlet, uppmärksammas avsaknaden av lag på området. I nästkommande 

avsnitt behandlas rättsläget såsom det ser ut idag för dels idrottsföreningar dels fackliga 

organisationer. Därefter kommer det enda relevanta rättsfallet angående idrottsföreningar att 

behandlas och vad det fått för konsekvenser kommer att redogöras för, i kapitel 5. Sedan 

kommer kategoriseringen av ideella föreningar enligt rättspraxis, Hemström och Sigeman 
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framställas. I kapitel 7 tas argument för och mot en materiell prövning i domstol upp. 

Slutligen kommer en analys, som mynnar ut i en slutsats. I analysen diskuteras 

medlemmarnas rättsskydd i förhållande till föreningarnas autonomi, ekonomiska respektive 

sociala intressen hos en medlem och dess betydelse, rättsfallet angående idrottsföreningar, 

likheter och skillnader mellan idrottsföreningar och fackliga organisationer, Sigemans 

inställning samt samhällsutvecklingen, argumenten för och mot en materiell prövning i 

domstol.  

Begreppet ”fackliga organisationer” används som ett samlingsbegrepp för 

arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer samt olika branschorganisationer.  

Ordet överprövning i förevarande uppsats, tar sikte på scenariot då en domstol ingår en 

materiell prövning av ett uteslutningsbesluts korrekthet.  

 

2. Vad är en ideell förening?  

En ideell förening är en organisation som främjar ideella syften genom ekonomisk eller icke-

ekonomisk verksamhet, eller en förening som främjar sina medlemmars ekonomiska intressen 

genom icke-ekonomisk verksamhet.8 Ideella föreningar som inte främjar sina medlemmars 

ekonomiska intressen, utan istället andra intressen de har, utgör rent ideella föreningar. 9 

En ideell förening kan vara en sammanslutning med endast några medlemmar, men den kan 

också bestå av hundratusentals medlemmar.10 

Vidare kan ideella föreningar skilja sig väldigt mycket åt från varandra vid beaktande av 

organisation och verksamhet. Som en naturlig följd av detta är betydelsen av medlemskap i 

olika föreningar av olika stark betydelse, vilket återspeglas i rättspraxis. 11 

Verksamheten i ideella föreningar är ofta betydelsefull för samhället.12 Flera ideella 

föreningar har av statsmakten fått offentliga uppgifter att förvalta, förslagsvis genom att de 

utgör remissinstanser.13 

Fackföreningar och arbetsgivarföreningar är exempel på ideella föreningar 14, precis som 

idrottsföreningar.15  

                                                 
8
 Hemström, 2011, s. 20. 

9
 Flodhammar, 1990, s. 143. 

10
 Hemström, 1972, s. 4.  

11
 Jägerskiöld, 1959 s. 160. 

12
 Hemström, 2011, s. 31. 

13
 Hemström, 1972, s. 12-13. 

14
 Schmidt, 1966, s. 98. 

15
 Johansson, 2011, s. 29. 
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2.1 Fackliga organisationer 

Fackföreningar, arbetsgivarorganisationer och olika branschorganisationer syftar till att 

främja sina medlemmars ekonomiska intressen16, och är bland de organisationer vars 

medlemskap är av störst betydelse för medlemmen.17 

Fackliga föreningar har en viktig samhällelig uppgift, exempelvis att sluta kollektivavtal. 18 

 

2.2 Idrottsföreningar 

Idrottsföreningar, med omfattande personliga inslag, hänförs till kategorin rent ideella 

föreningar.19 Antalet ideella föreningar i Sverige är mycket omfattande20, närmare bestämt 

finns det ungefär 22.000 idrottsföreningar i Sverige.21 

Idrottsföreningar i form av associationsformen ideell förening med knaper ekonomi och 

medlemmar som arbetar ideellt, utgör den typiska idrottsföreningen. 22 Men det förekommer 

även, dock i mindre utsträckning, ideella idrottsföreningar som har anställd personal, 

idrottsutövare som uppbär lön och en stor ekonomisk verksamhet. 23 Det finns många idrottare 

som försörjer sig genom sin sport.24  

Paraplyföreningar, som utgör ideella föreningar, är vanliga inom idrottsvärlden. Exempelvis 

krävs det ett medlemskap i Svenska fotbollsförbundet för att en fotbollsspelare ska kunna 

ställa upp i seriespel.25  

Att idrott är hälsofrämjande, är en anledning till att det finns ett betydande samhällsintresse av 

idrottsverksamhet.26 

 

3. Avsaknaden av lag 

Det finns ingen lag som reglerar ideella föreningar.27 

                                                 
16

 Hemström, 2011, s. 103. 
17

 Hemström, 1972, s. 161. 
18

 Hemström, 1987, s. 225. 
19

 Johansson, 2011, s. 278. 
20

 Stattin, 2006 s. 470. 
21

 Malmsten, Pallin, 2005, s. 35. 
22

 Lindquist, 1998, s. 66.  
23

 Lindquist, 1998, s. 66-67. 
24

 Dotevall, 2005, s. 35.  
25

 Dotevall, 2005, s. 35. 
26

 Malmsten, 1997, s. 248. 
27

 Hemström, 2011, s. 34. 
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I synnerhet arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer har varit starka motståndare mot 

lagstiftning på detta område. Detta motstånd är en förklaring till avsaknaden av lyckade 

lagstiftningsförsök, då de precisnämnda organisationerna har starkt inflytande i vårt 

samhälle.28 

Idrottsföreningarna har alltid också månat om sin självbestämmanderätt. 29  

Avsaknaden av lagstiftning gör att klargörandet av rättsläget rörande ideella föreningar görs 

med hjälp av föreningens stadgar och praxis, rättspraxis och god föreningssed som ofta kan 

utgöra tillämpliga analogier för de ideella föreningarna. 30 God föreningssed innebär en 

standard av godtagbar kvalitet som är allmänt accepterad inom en särskild typ av förening.31 

 

4. Dagens rättsläge 

Det är förhållandevis vanligt att ideella föreningar utesluter medlemmar. 32 I de ideella 

föreningarnas stadgar kan grunder för uteslutning hittas, av både objektiv och subjektiv 

karaktär.33 Exempel på en objektiv bestämmelse kan vara att medlemmen inte betalat sin 

förfallna avgift.34 Den subjektiva klausulen kan innebära en skönsmässig bedömning, då 

styrelsen kan tillmätas rätt att besluta huruvida en enskild medlem ska uteslutas eller inte.35  

Det förekommer även, helt tillåtliga, obundna uteslutningsförbehåll, vilka innebär att det 

beslutande organet inte har någon plikt att ange grund för uteslutningsbeslutet de tar. 36 

Även utan stöd i stadgarna torde en ideell förening kunna utesluta en medlem som uppför sig 

klart illojalt mot föreningen.37 

Under lång tid ansåg domstolarna att det var den ideella föreningens, och inte domstolens sak, 

att stå för den materiella prövningen av uteslutning av en medlem. I takt med att 

samhällsutvecklingen ledde till att medlemskap i vissa ideella föreningar blev väldigt 

betydande, började domstolarna anse sig behöriga att materiellt pröva uteslutningsbeslut. 38 

Exempel på detta är de fackliga organisationerna och liknande föreningar, bland annat NJA 

                                                 
28

 Hemström, 2011, s. 34. 
29

 Malmsten, 1995 s. 497. 
30

 Flodhammar, 1990, s. 142. 
31

 Hemström, 1987, s. 228. 
32

 Hemström, 2011, s. 110. 
33

 Hemström, 2011, s. 110-111. 
34

 Hemström, 1972, s. 20. 
35

 Hemström, 2011, s. 111. 
36

 Hemström, 1972, s. 19-20. 
37

 Hemström, 2011, s. 111. 
38

 Hemström, 2011, s. 130. 
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1945 s. 290 och NJA 1946 s. 83.39 Undantagslöst har de fackliga organisationernas, vars 

medlemskap är av stor ekonomisk betydelse, uteslutningsbeslut blivit överprövade i 

domstol.40 Sen kom även andra ideella föreningars beslut att bli föremål för sakprövning, 

under förutsättning att medlemskapet är av ekonomisk betydelse för medlemmen. 41 

Den allmänna uppfattningen av rättsläget i doktrinen är att det finns någon sorts huvudregel 

med innebörden att överprövning på materiell grund i domstol inte ska ske. Undantagen är 

fackföreningar och möjligtvis samtliga ideella föreningar som avser att främja de ekonomiska 

intressen som finns hos deras medlemmar. Vidare finns uppfattningen att uteslutningsbeslut 

som drabbar den enskilde på ett obilligt sätt ska kunna prövas av domstol. Domstol har ansetts 

kunna pröva beslut som tillkommit helt i förenlighet med föreningens stadgar. 42 Även 

Sigeman anser det vara felaktigt att anta att en huvudregel enligt ovan existerar, då det saknas 

stöd för detta i praxis från HD.43 

Överprövning i domstol torde ske då föreningar utgör samhällsfunktioner eller då det finns ett 

intresse för allmän insyn. Eljest kommer förmodligen inte överprövning ske enligt 

Hemström.44  

 

4.1 Särskilt om idrottsföreningar 

Föreningar av rent ideell karaktär kan i regel själva besluta om en medlem ska uteslutas eller 

inte.45  

I princip har inte domstolarna velat göra en materiell prövning när det kommer till 

idrottsföreningar, men det kan inte uteslutas att det kan ske i undantagsfall. Respekten för 

idrottsföreningarnas autonomi i detta fall, grundas enligt HD på att idrottsföreningarnas 

verksamhet baseras mycket på personliga inslag och har en ideell inriktning. 46 Ett av 

undantagsfallen är då det genom uteslutningen sker en diskriminering grundad på ras, religion 

eller liknande omständighet eller med grund i ett annat jämförbart förhållande som gör 

uteslutningen uppenbart otillbörlig.47 

Enligt Lindh måste idrottsvärlden uppnå vissa rättssäkerhetskrav, för att motivera att 
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överprövning i domstol inte ska ske. Dessa krav är, enligt honom, tillfredsställda. Han 

framhåller dock att det faktum att samtliga funktionärer och regler tillsätts respektive ändras 

av idrottsvärlden själv, utgör en brist i detta sammanhang. 48 

 

4.2 Särskilt om fackliga organisationer 

Uteslutningsbeslut träffade av fackliga organisationer kan överprövas. Rättsläget är detsamma 

för föreningar vars medlemskap är av påtaglig ekonomisk betydelse för medlemmen. 49 

I rättskipningen har arten av verksamheten i fackförbunden åberopats av domstolarna, utan att 

någon konkretisering för vad som är framträdande för verksamheten har angetts. 50 

Fackföreningarnas gemensamma nämnare är att de syftar till att gynna sina medlemmars 

ekonomiska intressen.51 Domstolen kan avse att föreningen är ideell, att den har ett 

ekonomiskt syfte eller att den är en fackförening som torde ha menats i NJA 1946 s. 83. 52 

Olauson anser det vara en naturlig utgångspunkt, för fackföreningar, att stå självständiga i 

förhållande till samhället. Istället anser han att det skydd som står medlemmarna till buds är 

att de kan använda föreningens demokratiska beslutsapparat samt utkräva ansvar av de 

företrädare som fattar felaktiga beslut. Om detta inte ger önskat resultat för den enskilde, har 

denne alternativet att lämna föreningen.53 

Han konstaterar vidare att utgångspunkten för frågan om överprövning angående 

fackföreningar har varit att det inte går att få en anställning om man inte tillhör ett 

fackförbund, vilken han betvivlar riktigheten av.54 Anledningar härför är följande. Det finns 

inte så många organisationsklausuler55, att inte tillhöra en fackförening utgör inte saklig grund 

för uppsägning samt att en privatperson kan anmärka på felaktigheter i sitt 

anställningsförhållandet i de fall en medlem har rätt att bli företrädd av sin fackförening. 56 

Även om det inte existerar någon organisationsklausul, är arbetsgivarna ofta negativt inställda 

till att anställa arbetare som inte är organiserade, eftersom det kan vara nedrivande för 
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arbetsfreden ifall det finns dels organiserade dels oorganiserade anställda eller anställda från 

konkurrerande föreningar.57 

Privatpersonen har dessutom möjligheten att vända sig till ett juridiskt biträde och få allmän 

rättshjälp. Det är rättsligt görligt att företräda sig själv i förhållande till sin arbetsgivare även 

om man står utanför fackföreningarna. Dock är det förknippat med större kostnader och 

besvärligheter.58 

 

5. Rättspraxis angående idrottsföreningar 

NJA 1990 s. 687 rörde en idrottsförening, Ringsjö orienteringsklubb, vilken hade ett 

uteslutande ideellt syfte.  

Först och främst fastställde HD att då det inte fanns någon relevant lag, skulle frågan bedömas 

utifrån allmänna rättsprinciper. Sedan följde en redogörelse för den rättspraxis som utvecklats 

på området.  

Angående de fackliga organisationerna nämnde HD några prejudikat59, i vilka HD tidigare 

gjort en materiell prövning. HD lyfte fram att prövningen i de tidigare fallen hade tagit sikte 

på om det fanns en uteslutningsgrund som den uteslutne medlemmen handlat i strid med och 

att bevisbördan låg på föreningen. Om föreningen inte kunde bevisa detta ansåg HD sig kunna 

förklara uteslutningsbeslutet verkningslöst. Vidare företogs prövningen i fallen, med 

anledningen av den betydelse som ett medlemskap har i många fall i en fackförening. Denna 

betydelse är kopplad till medlemmens yrkesverksamhet och dennes ekonomiska intressen. 

Vid prövningen ansågs stadgarna reglera rättsförhållandet mellan medlemmen och 

föreningen, och rättskipningen skedde på avtalsrättsliga grunder.  

I förevarande fall nämnde HD även NJA 1977 s. 129, där frågan behandlades likadant även 

om det handlade om förening som organiserade en specifik yrkesgrupp samt förmedlade 

uppdrag till sina medlemmar. Det avgörande var medlemskapets ekonomiska betydelse.  

Ifrågavarande fall var det första mål beträffande idrottsföreningar som HD fick på sitt bord. 

Att idrottsföreningar i regel har ett klart ideellt syfte, framhöll HD. Mot denna bakgrund får 

medlemmarnas deltagande ett personligt inslag, vilket i allmänhet inte finns i föreningar som 

fokuserar på ekonomiska intressen. Som följd härför ansåg inte HD det lämpligt att pröva 

beslutet enligt avtalsrättsliga principer. I den andra vågskålen lade HD den ökade betydelse 
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som medlemskapet i idrottsföreningar fått, av den orsaken att många har ett intresse utav att 

utöva sport. HD drog en parallell till föreningar vars verksamhet rör olika fritidsintressen och 

konstaterar att de nyssnämnda åsikterna gör sig gällande även rörande dessa föreningar.  

Även om de precisnämnda argumenten, enligt HD, gav skäl för att medlemmar ska åtnjuta 

rättsskydd i form av domstolsprövning, så vägde föreningens ideella ändamål och det 

personliga inslaget tyngre. Ergo, det blev föreningens och inte domstolens sak att ytterst 

avgöra frågor om uteslutning, även i de fall uteslutningen hävdades vara oskälig med stöd av 

AvtL § 36. När uteslutningen förklaras utgöra en diskriminering på grund av ras, religion eller 

liknande omständighet eller grundas på jämförbart förhållande anses uteslutningen vara 

otillbörlig, och i dessa fall kan det förekomma att uteslutningsbeslut överprövas i domstol. 

HD ansåg sig inte behöriga att göra en överprövning, då de uteslutna makarnas medlemskap 

inte var av ekonomisk betydelse vid deras yrkesverksamma utövande eller på ett annat 

liknande sätt. Dessutom förelåg ingen annan anledning som motiverade en prövning.60 

 
5.1 Justierådet Jermstens tillägg 

För egen del tillade Jermsten hur han kom fram till de ställningstaganden som framgår av 

domen. Bland annat att fritidsintressen är större och viktigare idag för många personers 

tillvaro. Han poängterar att det nuförtiden finns många olika sätt att utöva idrott och friluftsliv 

och att det finns något för de flesta åldersgrupper oberoende av om syftet är tävling eller 

motion. Det krävs, vid utövande av en del fritidsaktiviteter, i princip ett medlemskap för att få 

tillgång till de faciliteter som föreningar har att erbjuda. Som exempel nämns skjutbanor och 

golfbanor, vilka kostar väldigt mycket dels vid anskaffandet dels för underhållet. 

Medlemskapet är också en avgörande faktor om en utövare ska få möjlighet att ställa upp i 

tävlingar eller i övrigt organiserad utövning av själva aktiviteten.  

En annan poäng som lyfts fram är den ekonomiska aspekten, exempelvis att det blir billigare 

med lokal och diverse. Han framhåller att ett medlemskap i en idrottsförening kan ge 

förmåner som exempelvis tränings- eller resebidrag, möjlighet att utnyttja en tränare samt att 

få hyra en lokal till ett rabatterat pris. En annan ekonomisk faktor är den ekonomiska förlust 

en enskild person kan lida, om denne inte får vara medlem i en viss förening på hemorten och 

således måste söka sig till en annan ort. Till följd av dessa omständigheter kan konsekvensen 

bli att en enskild person inte kommer, eller i varje fall inte utan komplikationer, fortsätta 

utöva den ifrågavarande verksamheten. Eftersom ett uteslutningsbeslut då upplevs som ett 

                                                 
60

 NJA 1990 s. 687. 



15 
 

märkbart ingrepp i den enskildes levnadsomständigheter, motiverar detta att i varje fall vissa 

frågor borde vara föremål för en fullkomlig rättslig prövning. Att utföra detta hade dock varit 

i synnerhet svårt, då det hade varit närmast omöjligt att ställa upp vissa omständigheter som 

skulle visa att ett medlemskap är så pass viktig eller ömmande för den enskilde att det skulle 

motivera en materiell prövning i domstol. Slutligen understryker han vikten av att rättsläget 

ska vara så entydig som möjligt, för samtliga berörda. Som konklusion av dessa åsikter kom 

Jermsten till samma slutsats som resten av HD:s majoritet. 61 

 

5.2 Hovrättslagmannen Cosmos skiljaktiga mening 

Cosmo uttalade att en persons yrke inte längre, i dagens samhälle, är avgörande för personens 

livskvalitet. Det finns numera en möjlighet att välja att ha en meningsfull fritid. I detta 

sammanhang har idrotten fått en stor betydelse för många människor. I vissa fall spelar 

möjligheten att utöva en idrott så pass stor roll att den får avgörande betydelse för vart en 

person tänker bosätta sig. Vidare får idrottsrörelsen stora bidrag från stat och kommun, och 

många idrottsanläggningar både ägs och underhålls av kommunerna. Således har det ko mmit 

att bli ett krav, synnerligen för personer som vill tävla, att ha ett medlemskap i en 

idrottsförening. Andra anledningar för att tillhöra en idrottsförening, eventuellt en viss 

förening, är att det nuförtiden är vanligare att få ersättning mot deltagande i tävlingar. Ur en 

ekonomisk synvinkel blir det då av större relevans vilken förening samt idrottsgren man ska 

välja.  

Efter att Cosmo har vägt dessa åsikter mot sina motargument kommer han till 

ställningstagandet att det måste anses otidsenligt att inte domstolar företar en materiell 

prövning även om det endast föreligger ett begränsat ekonomiskt intresse, eftersom 

idrottsföreningar har en betydelse för livskvaliteten. 62 

 

5.3 Vad innebär fallet?  

Målet innebär sammanfattningsvis att frågan om uteslutning står föreningar som huvudregel 

fritt att själva besluta om, förutsatt att de har en ideell inriktning samt en verksamhet 

kännetecknad av personliga inslag. Undantaget aktualiseras när uteslutningen innebär 

diskriminering på ovannämnda sätt och personliga skäl gör att medlemskapet är viktigt.63  
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Hemström konstaterar att om makarna hade varit professionella idrottare, hade utgången i 

målet blivit det motsatta.64  

Även Lindh har uttryckt att bland annat idrottare inom hockey eller fotboll på elitnivå kan få 

sina uteslutningsbeslut överprövade, eftersom det rör sig om professionella medlemmar vars 

medlemskap är av betydande ekonomisk betydelse.65 

Hemström tycker inte fallet går i linje med NJA 1987 s. 394, där HD uttalade att medlemmar 

skulle kunna göra en klandertalan och få sin sak prövad i domstol om beslutet, fattat av 

föreningens högsta organ, står i strid med stadgarna. Detta med stöd i allmänna rättsprinciper. 

Mot denna bakgrund ställer Hemström frågan huruvida utgången i målet från 1990 hade blivit 

annorlunda om föreningsstämman, istället för föreningsstyrelsen som det var i förevarande 

fall, hade antagit uteslutningsbeslutet. Vidare drar han slutsatsen att HD i det äldre fallet såg 

stadgarna som ett avtal mellan föreningen och medlemmen, i kontrast till de t yngre fallet där 

HD ansåg sig vara behörig att ta upp frågan enligt avtalsrättsliga principer i vissa fall. Han 

förespråkar att föreningar ska följa stadgarna deras medlemmar antagit, och föredrar således 

resultatet i fallet från 1987.66   

6. Kategorisering 

6.1 Rättspraxis 

I NJA 1990 s. 687 ansåg HD att människor har ett större intresse av ett medlemskap i 

idrottsföreningar, vilket utgjorde ett argument för överprövning. I detta sammanhang lyftes 

det fram att detta argument kunde göras gällande även för fr itidsföreningar.67  

Det framgick i NJA 1977 s. 129 att HD likställde idrottsföreningar med religiösa föreningar, 

vid överprövningsfrågan. Skälen var att båda föreningarna hade en påtaglig ideell inriktning 

med starka personliga inslag.68 
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6.2 Doktrin 

6.2.1 Hemström 

Hemström förespråkar en kategorisering, avseende olika sorters ideella föreningar såsom 

arbetsgivarföreningar, fackföreningar och idrottsföreningar, som tar sin utgångspunkt i en 

gemensam bas men som på mer detaljerad nivå skiljer sig föreningarna emellan.69  

Hemström anser att överprövning alltid bör ske om det finns en objektiv uteslutningsgrund i 

föreningens stadgar och att frågan om överprövning bör ske om grunden är subjektiv är 

beroende av vilken ekonomisk betydelse medlemskapet har, och menar a lltså att överprövning 

ska ske avseende fackföreningar men inte vid rent ideella föreningar. 70 

 

6.2.2 Sigeman 

Åsikten Sigeman har, går inte i linje med rättspraxis, utan han förespråkar en annan 

kategorisering. Han är mot en gruppering där idrottsföreningar behandlas likadant som 

sällskapsföreningar. Istället vill han att idrottsföreningar och fackföreningar ska lyda under 

samma utfyllnadsnormer, eftersom betydande medlemsintressen i idrottsföreningar berörs ur 

rättsligt synpunkt. De bakomliggande skälen för hans uppfattning är följande. Först 

konstaterar han att det har skett en förändring i hur vi bör se verksamheten i en 

idrottsförening, jämfört med förr i tiden. Idrotten kan ses utgöra en central funktion i flertalet 

människors liv, vilket har uppstått genom en kulturell och social utveckling. För vissa av 

dessa människor, som utövar sin idrott på elitnivå, får dessutom uppleva ett betydelsefullt 

självförverkligande.71  

 

7. Argument för och mot materiell prövning i domstol 

7.1 Fördelar 

Föreningarna har vid upprättandet av klausuler, i allmänhet, inte lagt stor vikt vid den 

enskilde medlemmens rättssäkerhet. Istället har föreningarna förbehållit sig rätten att reagera, 

förslagsvis genom uteslutning, mot en medlem som agerar icke önskvärt. 72 
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Ofta är det inte den ekonomiska aspekten som är den viktigaste vid ett medlemskap. Dock kan 

ett medlemskap innebära en stor ekonomisk fördel, exempelvis genom medlemmens 

uppbärande av lön.73  

Det är framförallt de medlemmar vars ekonomiska intressen gynnas genom innehavandet av 

medlemskapet som blir lidande av ett uteslutningsbeslut.74 

Vissa organisationers, med väldigt stark ställning på arbetsmarknaden, medlemskap kan vara 

väldigt betydelsefullt för den enskilde.75 

En medlem som utesluts ur vissa fackförbund, kanske inte kan få fortsätta på sin tidigare 

arbetsplats. Följder härför kan vara arbetsförlust samt uppbrott från en tidigare omgivning. 

Om en medlem istället utesluts från en branschförening, kan det leda till att medlemmen får 

etableringssvårigheter vilket sin tur kan ha en negativ påverkan på den anställdas trygghet. 76 

Genom medlemskapet i en fackförening, skapas en rätt till understöd för medlemmen vid 

konflikt, trakasserier eller avskedande med anledning av dennes arbete för föreningen. 77 

Det finns dock även andra följder, som inte är av dessa direkta ekonomiska slag. Som 

exempel kan nämnas att en utesluten medlem inte längre kan inverka på fackföreningens 

inställning till olika frågor, och som ett led i det inte heller utöva inflytande på de av 

föreningen slutna kollektivavtalen.78  

Uteslutna medlemmar ur fackföreningar har i rättspraxis främst framhållit betydelsen av att 

vara anställd eller bli anställd, se exempelvis NJA 1936 A 472 och 473 samt NJA 1945 A 

77.79 Det kan dock finnas medlemmar i föreningen som inte har detta intresse, exempelvis 

pensionärer.80  

Hemström ifrågasätter ifall medlemmens kontaktbehov ska tillmätas någon vikt. Han anser att 

slaget mot det ekonomiska området oftast slår hårdare än det emotionella och dessutom 

kanske en medlem som uppfört sig illa kanske blir socialt dåligt bemött i gruppen.81 

Idrottsföreningar kan ha en indirekt inverkan på den ekonomiska aspekten, t.ex. genom att det 

blir billigare för en tennisspelare att utöva sin idrott om klubben tillhandahåller tennisbanor 

jämfört med om spelaren själv skulle vara tvungen att göra det.82 
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Medborgarna kan få minskat förtroende med anledning av ett uteslutningsbeslut, vilket inte är 

bra för samhället om föreningen utför samhällsfunktioner. 83 

I vissa ideella föreningar finns det ingen faktisk möjlighet att självmant lämna föreningar, om 

medlemmen är missbelåten med föreningens politik. Ett exempel är särskilda föreningar på 

arbetsmarknaden.84  

En utesluten medlem kan lida i sociala hänsyn, där ett visst umgänge riskerar att försvinna. 

Umgänget kan vara av stor betydelse, då det kan vara sättet för den enskilde att bryta sin 

isolering vilket kan leda till psykiskt lidande.85  

Vidare kan den uteslutne se uteslutningen som en ärekränkning, och således vilja ha 

upprättelse i domstol.86 

Jägerskiöld poängterar att medlemskapet har olika stor betydelse för medlemmar i olika 

sorters föreningar.87  

Ifall överprövning i domstol ändå inte kan ske, finns det en påtaglig risk för att de av 

medlemmarna antagna stadgarna inte följs av föreningen. 88 Förmåner som ett medlemskap i 

särskilda fall medför, kan vara rätten att utnyttja föreningens tjänster eller egendom. 89  

Möjligheten att pröva interna beslut från mer allmänna förutsättningar, är betydelsefull för 

allmänhetens förtroende för idrottsverksamheten. 90  

Det kan bli en belastning för samhället då personen inte längre uppbär lön. 91  

I vissa fall kan det vara svårt för den enskilde medlemmen att avgöra vilka beteenden som kan 

medföra ett uteslutningsbeslut, även om medlemmen gör sig införstådd med stadgarnas 

innehåll.92 Det är dock svårt för en förening att utröna och ange vilka exakta grunder som ska 

motivera ett beslut om uteslutning.93 

Den enskilda medlemmen är vanligen den svagare parten i förhållandet till sin förening. 94 

Bergendal ser en obalans i förhållandet mellan förening och medlem. Som orsaker härför 

nämns att vissa föreningar har rättsliga eller faktiska monopol, att medlemskapet ger förmåner 
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och att det i vissa fall är en förutsättning för att över huvud kunna existera inom en viss 

bransch.95  

 

7.2 Nackdelar 

Föreningarnas uteslutningsbefogenhet kan ha ett skadeförebyggande syfte. I vissa fall kan en 

eventuell skada en medlem åsamkar, innebära slutet av föreningens existens. Det finns också 

allmänpreventiva intressen av uteslutning, för en förening. Det kan yttra sig genom att övriga 

medlemmar ser till att inte själv utföra en handling som är uteslutningsgrundande. Ett annat 

argument är att föreningarna vill värna om samarbeten och trivsel inom föreningen, vilka en 

medlem kan skada.96  

Det kan vara svårt för en domstol att göra en korrekt materiell bedömning av ett 

uteslutningsbeslut, då det kan vara svårt att avgöra medlemskapets betydelse för en utesluten 

person.97  

En dom i en utesluten medlems favör, kan anses vara till last för domstolen, och således det 

allmänna, ifall domen i verkligheten inte får någon verkan.98  

En sanktion, som uteslutning av en medlem är, kan tolkas som att föreningen har interna 

problem.99 

En domstol ska som bekant utgå från det som är sakligt i ett mål, vid sin dömande 

verksamhet. Bergendal har lyft frågan om vad som ska betecknas som saklighet i detta 

spörsmål. Ideella och känslobetonade aspekter, till skillnad från de ekonomiska, är inte i sig 

osakliga men väldigt svåra att fastställa värdet av oavsett om det är någon innanför eller 

utanför föreningen som står för värderingen.100  

I en del fall kanske en uteslutning inte är av så stor betydelse för den enskilde, vilket leder till 

att den uteslutna inte kommer på tanken att väcka talan. Även om medlemskapet skulle vara 

betydelsefullt för den enskilde, så kanske denne inte skulle bli accepterad i gemenskapen även 

om rätten fastslår att uteslutningsbeslutet är ogiltigt. Att rättsläget är långt ifrån klart, medför 

att en utesluten medlem inte kan vara säker på att utgången i målen blir den önskade även o m 
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det inte råder några som helst tvivel om att föreningen gått emot sina stadgar vid 

uteslutningsbeslutet. Rättegångskostnader riskerar man då att behöva betala. 101 

Enligt Bergendal, är den allmänna uppfattningen i samhället att föreningarnas självstyre är 

något att värna om.102 Han tar detta ett steg längre, när han menar på att domstolarna är 

påverkade av denna inställning hos majoriteten i samhället vid rättskipningen. Detta tar sig 

uttryck genom att domstolarna inskränker föreningarnas autonomi i relativt liten 

utsträckning.103  

Cosmo förespråkar föreningsautonomi utan ingripande utifrån. Anledningen för denna 

ståndpunkt är att en grupp människor med ett intresse som knyter dom samman, måste få lösa 

sina egna interna problem själva. Vidare kan han tänka sig ett fall där personer valt just ideell 

förening som associationsform, för att vara en autonom organisation. 104  

 

8. Analys 

8.1 Medlemmarnas rättsskydd och föreningarnas autonomi  

Inledningsvis kan det konstateras att en medlem i en facklig organisation har ett större 

rättsskydd avseende uteslutning än en medlem i en idrottsförening har. HD har, som 

utredningen visat, varit mer benägen att skydda medlemmar i fackliga organisationer än i 

idrottsföreningar. 

Autonomin är alltså större hos en idrottsförening än hos en facklig organisation, på detta 

område.  

Så länge uteslutningsbeslutet beträffande en medlem i en idrottsförening inte faller under 

någon aktuell diskrimineringsgrund, står medlemmen helt utan rättsskydd. Det leder till den 

absurda följd att medlemmen står helt utelämnad till föreningens godtycke. Detta blir väldigt 

paradoxalt om scenariot sätts i sitt sammanhang där föreningens stadgar ses som ett avtal 

mellan föreningen och medlemmen. HD, som har fastslagit att stadgarna utgör ett 

rättsförhållande, är ändå inte villig att pröva om någon av parterna handlar i strid med de 

egentligen bindande föreskrifterna. Ergo, en förening är alltså bunden av sina stadgar men får 

inte uppleva några konsekvenser om den inte följer regleringen. Däremot är det ytterst 

föreningen som bestämmer konsekvenserna för en medlem som inte uppfyller kraven i 
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stadgarna. Det kan även nämnas att det inte alls är självklart att föreningen vid bedömningen 

ens kommer beakta den enskildes intresse eller bild om vad som hänt.  

Det blir här en stor obalans i förhållandet mellan förening och medlem. Å andra sidan kan det 

framhävas att en medlem är en del av föreningen och att det därför kanske inte går att åtskilja 

dom åt på vars en sida. Detta anser jag dock inte vara ett hållbart argument, då medlemmen 

visserligen är en del av föreningen men som en enskild medlem rent faktiskt inte har någon 

möjlighet att få genomslag för en annan uppfattning än föreningen har. Det är alltså lätt hänt 

att den enskilde medlemmen får uppleva majoritetsmissbruk av olika slag, utan att kunna göra 

någonting åt det. Den enda utvägen kan då vara att lämna föreningen, vilket inte 

nödvändigtvis är önskvärt för den enskilde.  

Å andra sidan innebär ökad rättssäkerhet för en medlem, större osäkerhet för föreningen som 

kanske inte kan utesluta en medlem trots att denne uppenbart handlat i strid med föreningens 

syfte och interna föreskrifter.  

Att föreningen faktiskt utgörs av övriga medlemmar skall inte förglömmas. Det är inte endast 

föreningens framtid och formella välfungerande som är viktigt i denna kontext, utan även 

varje medlems trevnad i föreningen. Om det allmänna anser individers rätt till idrottsutövande 

skyddsvärt, blir det kontraproduktivt ifall en utesluten medlems uteslutningsbesluts 

upprivande får konsekvenser att flera andra medlemmar lämnar föreningen. I en mindre 

förening finns det även en risk för att föreningen inte kan överleva. Det är således viktigt att 

beakta båda sidors intressen och slutligen göra en skälighetsbedömning. Detta har dock med 

själva sakprövningen att göra, varför det inte ska behandlas mer.  

 

8.2 Ekonomiska och sociala intressen  

Väldigt översiktligt kan det sägas vara fackliga organisationer och övriga organisationer, där 

medlemskapet är av ekonomiskt intresse för medlemmen, som får vara beredda på att få sina 

uteslutningsbeslut överprövade av domstol. Jag ansluter mig till uppfattningen, som framförts 

i doktrin, att om NJA 1990 s. 687 hade rört elitidrottare hade målet fått en annan utgång. Då 

det är den ekonomiska aspekten som är avgörande när HD har prövat sin behörighet, oavsett 

vilken ideell förening det berört, finns det inget som talar för att det skulle vara annorlunda 

för just idrottsföreningar. Ur denna aspekt lyder idrottsföreningar och fackliga organisationer 

under samma regler. 

Enligt min åsikt är detta tämligen självklart, däremot är det inte alls givet att en idrottsutövare 

som inte är på elitnivå kan få ett eventuellt uteslutningsbeslut överprövat om medlemskapet är 
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av ekonomiskt intresse på andra sätt än genom yrkesutövning. Frågan är alltså vart gränsen 

ska dras.  

I HD-fallet angående idrottsföreningar nämns det i domskälen att medlemskapet inte är av 

ekonomisk betydelse för yrkesutövning eller på annat liknande sätt. Det är oklart vad det 

senare alternativet får anses betyda. Det aspekterna som följer var uppenbarligen inte det som 

avsågs. Hänseendena bör, enligt min åsikt, utgöra en ekonomisk betydelse.  

Den ekonomiska förlust som en enskild lider genom att exempelvis ex officio behöva boka en 

tennisbana, jämfört med att vara medlem i en tennisförening, kan för vissa utgöra en 

betydande summa. Detta, och andra ekonomiska nackdelar som följer av att inte ha ett 

medlemskap, kan leda till relativt stora summor pengar även om det inte torde kunna 

jämställas med en lön. Det kan göra att en utesluten person upphör med sin idrottsutövning. 

De hälsofrämjande aspekterna som idrotten för med sig, är som tidigare nämnt något 

samhället bör uppmuntra och värna om genom att i vissa sådana fall erbjuda ett rättsskydd.  

Om man krasst ser den ekonomiska aspekten som den avgörande för om domstol ska ingå i 

överprövning eller inte, innebär det alltså att rättsskyddet blir olika bland föreningens 

medlemmar. Är det rimligt att endast elitidrottsutövare ska åtnjuta lagens skydd, medan 

motionsutövarna inte får något skydd alls? Även om idrottsföreningar och fackliga 

organisationer rent formellt lyder under samma regler, då domstolen ser till den ekonomiska 

aspekten vid överprövningsfrågan, så ter det sig annorlunda i praktiken. Det kan nämligen 

ifrågasättas huruvida idrottsföreningar och fackliga organisationer behandlas lika om det är 

betydligt lättare för gemene man i en facklig organisation att få ett uteslutningsbeslut mot sig 

materiellt prövat i domstol, jämfört med i en idrottsförening.  

Många medlemmar i en facklig organisation får anses erhålla ett ekonomiskt intresse direkt 

vid inträdet i sammanslutningen, samtidigt som de flesta medlemmar i en idrottsförening 

förmodligen aldrig kommer anses ha ett sådant ekonomiskt intresse som i dagens rätts läge 

motiverar en materiell prövning i domstol.  

I detta sammanhang kan frågan ställas huruvida det finns andra aspekter än den ekonomiska 

som bör motivera en överprövning. Enligt min åsikt går det att finna tungt vägande skäl för att 

de sociala aspekterna bör beaktas vid domstolens behörighet. Inom parantes kan nämnas att 

det i doktrinen har framhållits att den ekonomiska aspekten inte är den viktigaste beträffande 

medlemskap i en ideell förening. Enligt min åsikt är andra värden än de ekonomiska som är 

minst lika beaktansvärda i sammanhanget.  

Något som Sigeman inte tar upp, men som också talar för att rättsskydd för medlemmar i en 

idrottsförening är påkallat, är de följande sociala hänseenden. Att vara medlem i en 
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idrottsförening kan i många fall innebära en övning i samvaro med andra människor, 

samarbete och organisation. För många människor är detta väldigt utvecklande. Jämte att det 

är nyttigt, är en annan fördel tillfredsställelsen av att få utöva ett självvalt fritidsintresse.  

Argumentet som Hemström framför, att den ekonomiska aspekten är värre för en utesluten 

medlem än de emotionella konsekvenserna är, anser jag vara en alltför långtgående 

generalisering. Det kan emellertid inte uteslutas att så är fallet för en del som blir uteslutna, 

men absolut inte samtliga. Enligt min mening ligger det i sakens natur att beakta syftet med 

medlemskapet. Det är aningen motsägelsefullt att det är en ekonomisk betydelse för en 

utesluten medlem som är avgörande, när själva medlemskapet i sig faktiskt är ideellt.  

I en idrottsförening torde ett ekonomiskt syfte i de allra flesta fall vara underordnat i 

förhållande till sociala syften. Företrädesvis ger medlemskapet en gemenskap samt social 

samklang. I andra hand underlättar ett medlemskap idrottsutövningen, genom att medlemmen 

inte behöver ordna med lokal, tränare och dylikt. Medlemskapet kan ses som en 

helhetslösning, där medlemskapet är biljetten. Först därefter värderar jag den ekonomiska 

aspekten i betydelse. Till skillnad från HD tillmäter jag bekvämligheten, i enlighet med den 

andra punkten ovan, betydelse vid bedömningen av vad ett ekonomiskt intresse ska utgöra.  

Det kan, som tidigare nämnts, upplevas aningen paradoxalt att de flesta som söker sig till 

idrottsföreningar gör detta av ideella intressen enligt ovan, samtidigt som domstolen tar sikte 

på den ekonomiska delen vid en prövning. Därför ifrågasätter jag inte, som Hemström gör, att 

kontaktbehovet bör tillerkännas vikt i vid behörighetsprövningen.  

 

8.3 Rättsfallet angående idrottsföreningar  

Som beskrivits tidigare är ett prejudikat en produkt av hur samhället såg ut vid själva 

avgörandet och när samhället förändras sjunker prejudikatvärdet. Enligt ovan anser jag att så 

är fallet i förevarande situation. Med andra ord anser jag att NJA 1990 s. 687 inte bör anses  

vara prejudicerande. Om HD idag skulle få exakt samma omständigheter som i fallet från 

1990 på bordet, finns det mycket som talar för att bedömningen skulle se annorlunda ut. Det 

finns tillräckligt, redan beskrivna, starka argument för att inte enbart se till de ekonomiska 

aspekterna, utan även bedöma de sociala perspektiven samt att fler omständigheter kan utgöra 

ekonomiska aspekter som motiverar en materiell prövning i domstol.  

I fallet uttalade HD visserligen att medlemskap i idrottsföreningar fått en ökad betydelse, 

eftersom många hyser ett intresse utav att utöva sport. Men det blev tydligt, när HD jämförde 

detta med olika fritidsföreningar, att idrottsutövandet endast ansågs som en fritidssyssla. Att 
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idrott inte enbart är något som förgyller människors fritid som andra fritidsintressen får anses 

göra, redogörs för mer ingående nedan.  

8.4 Likheter och skillnader mellan idrottsföreningar och fackliga 

organisationer 

En påtaglig skillnad mellan idrottsföreningar och fackliga organisationer är att de 

förstnämnda är helt ideella föreningar och att de sistnämnda syftar till att gynna sina 

medlemmars intressen. Detta torde kunna vara en anledning till att rättspraxis har velat skilja 

dessa organisationer åt, då de faktiskt skiljer sig markant åt på detta område. Om så är fallet, 

anser jag att det är en för ytlig bedömning. Det är irrelevant att se till hur själva 

associationsformen i sig är utformad, om inte bedömningen också tar sikte på hur 

verksamheten ser ut i praktiken. Det är viktigt att se till varje enskilt fall och jag är övertygad 

om att det finns flera fall där personer har större nytta, både ekonomiskt och socialt, av sitt 

medlemskap i en idrottsförening jämfört med sitt medlemskap i en facklig organisation.  

Det råder skilda meningar huruvida det är tvunget att gå med i en facklig organisation för att 

få tillträdde till arbetsmarknaden. Enligt min åsikt är det inte antingen eller, utan det beror på 

vilket arbetsmarknad och vilket yrke som är utav intresse. Här finns en likhet i förhållande till 

idrottsföreningar. Får att komma åt vissa idrotter, krävs i vissa fall ett medlemskap i en viss 

förening. Precis som med fackliga organisationer där det går att få andra yrken utan att inneha 

ett medlemskap i en viss organisation, är det fullt möjligt att utöva andra idrotter utan att vara 

medlem i en viss idrottsförening. Det kan dock vara fullt möjligt att en person vill åt en 

specifik anställning eller en viss idrott. Då gemene man i en idrottsförening står utan 

rättsskydd när denne blir utesluten ur sammanslutningen, kanske personen aldrig kommer att 

kunna utöva en viss idrott. Denna likhet, i kombination med att motion utgör ett 

samhällsintresse, talar för en analogi från fackliga organisationer.  

 

8.5 Sigemans inställning och samhällsutveklingen 

Det bör noteras att Sigemans kommentar, om att dela in idrottsföreningar och fackliga 

organisationer i samma kategori, yttrades så tidigt som år 1978. HD avgjorde inte fallet 

rörande Ringsjö orienteringsklubb förrän 1990.  

Enligt min åsikt har hälsa och idrott idag genomgått ytterligare en utveckling sedan Sigeman 

uttalade sin åsikt på 70-talet. Jag vågar påstå att idrottsutövning rent generellt är ännu 

viktigare i dagens samhälle jämfört med hur det var då. En anledning härför är att 
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hälsoaspekterna har fått stor uppmärksamhet i media, vilket har gett en större medvetenhet 

hos allmänheten vilket i sin tur har lett till att det i många fall får anses ha blivit en norm att 

utöva hälsofrämjande aktiviteter. Vidare är inte idrottsutövning begräsad till någon särskild 

åldersgrupp, någon speciell utövningsform och det finns ett frivilligt val mellan att 

tävlingsidrotta och motionera, som Jermsten uttalade i förhållande till NJA 1990 s. 687. Då 

det är möjligt för i princip hela befolkningen att sysselsätta sig med något som har stora 

hälsofrämjande effekter, ser jag här en stor allmännytta. Då det finns ett sådant starkt 

samhällsintresse utav att befolkningen har hälsan i behåll, så staten exempelvis inte behöver 

utge olika slags bidrag i lika stor utsträckning, anser jag det vara av principiell natur att det 

allmänna vill se till att det går rättvist till inom föreningsvärlden. Det kan tilläggas att 

Hemström har uttalat att överprövning i domstol torde ske i de fall det finns ett intresse för 

allmän insyn. Som framgår av mina egna åsikter anser jag att så är fallet för idrottsföreningar.  

Vidare instämmer jag med Cosmo då han anser att samhällsutvecklingen har gjort att 

yrkesutövningen kan stå tillbaka för människors fritid. Således möts de olika föreningarnas 

syften och enligt min åsikt går det inte att generellt sätt värdera medlemskapet i fackliga 

organisationer som mer skyddsvärt än medlemskap i idrottsföreningar. Detta talar för en 

analogi för idrottsföreningar till fackliga organisationer.   

 

8.6 Argument för och mot en materiell prövning i domstol 

Argumentet Hemström framför om att det kan vara svårt för en utesluten medlem att hitta 

tillbaka till gemenskapen, om uteslutningsbeslutet blir upphävt av domstol, är inte alls så 

självklart. Ponera att det rör sig om en ideell förening med ett större medlemsantal. Troligen 

finns det många medlemmar som inte känner igen varandra och det finns således en chans för 

en utesluten medlem att komma tillbaka och inte behöva möta de personer som medlemmen 

haft meningsskiljaktigheter med. Istället kanske medlemmen får chansen att återfå sin, eller 

skapa en ny, umgängeskrets. Det måste dock erkännas att det finns en risk att en oönskad 

medlem som kommer tillbaka till en mindre förening, blir utstött. Då kan man tala om en 

praktiskt uteslutning, där upphävningsbeslutet i domstol inte får någon verkan.  

Argumentet att en överprövning inte bör ske på grunden att den enskilde som vinner målet 

ändå inte kommer accepteras av gruppen när han eller hon kommer tillbaka, har en svaghet. 

En utesluten medlem kanske inte ser sin vinning i att återfå sitt medlemskap, utan endast vilja 

få ett bevis på att uteslutningen utgjorde en orättvis behandling och således få upprättelse 

såsom Hemström påpekar.  
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Det är enligt min åsikt inte upp till rättsväsendet att ifrågasätta varför någon vill få till stånd 

en prövning. Således anser jag att HD, i NJA 1977 s. 129, gör fel i att använda argumentet att 

det kan bli problematiskt om en utesluten medlem återfår sitt medlemskap genom domstolens 

hjälp. Samtidigt så måste rätten utgå från mer etablerade intressen och det borde vara 

vanligare att en medlem vill få uteslutningsbeslutet upphävt för att återfå medlemskapet än av 

upprättelseanledningar. Men i slutändan får ändå rättsskyddet anses väga tyngre.  

 

8.7 Slutsats 

Med beaktande av samtliga analytiska konstateranden, anser jag det lämpligt för 

idrottsföreningar att göra en analogi till fackliga organisationer.  
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